
DOCUMENTE NECESARE

DESFASURiRII COMIRTULUI STRADAL :

O Cerere-tip pentru eliberarea acordului de ocupare a domeniului public al

municipiului;

O Certificatul de inregistrare al societitii- copie, Certificatul de producetor - copie,
Bllcl solicitant- copie;

O Fotografie'in care s5 fie pre2entat mobilierul urban/ tipul de vehicul utilizat,

O schita privind modul de expunere la locul servirii :

suprafala ocupati de cat.e vehiculul comercial (mp)

Zona de servire ocupate (mp), ambele cu viza de la comisia de Urbanism si

Amenajare a Teritoriului

Oin cazul rulotelor si vehiculelor specializate, cartea de identitate, din care sI reiasi
faptul cE vehiculul, respediv rulota destinati desfasuririi de adiviteli comerciale

este de tip comercial. Trebuie s; delini autonomie privind utilititile ti posibilitdtile

de racordare. Se vor utilize doar rulotele de tip comerciale omologate ti inmatriculate
in stare de funclionare.

O Pentru activitatea de comercializare produse de patiserie,tradilionale, inghetat5,
street-food este necesar prezentarea documentelor de avizare sanitar veterinarS,

echipament corespunzator pastrarii preparatelor

O Certificat fiscal eliberat de Directia de Taxe silimpozite locale din care sa rezulte ca

solicitantul nu figureaza cu datoriifiscale si nefiscale la buBetul local;

O Declaratie pe propria raspundere a solicitantuluica nu se afla in litigiu cu Municipiul
Piatra Neamt si / sau Primarul Municipiului Piatra Neamt si / sau consiliul Local al

municipiului Piatra Neamt, serviciile publice sau societatiile comerciale aflate in

subordinea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neami , in cauze ce privesc

recuperarea de sume datorate pentru obliSalii contractuale nerespectate,

O Declaralie pe propria rispundere a solicitantuluici a luat cunoStinte de prevederile
prezentului reBulament

Condiliile de mai sus sunt cumulative pentru eligibilitate, iar nerespectarea

acestora duce la respingerea cererii de ocupare a domeniului public in vederea desfituririi
de come.t stradal.

Pentru consultare ReBulament de ocupare tempo.ard a domeniului public

apa4inand Municipiului Piatra NeamJ, pentru pentru adivitate de comert stradal
(prezentare/vanzare) accesati link-ul:

https://www.primariapn,ro/hotarari-aleronsiliulul-local*HCL-nr-153-din-2745'202147721



Nr

subsemnatul/(a)

din data

Cerere eliberare acord de ocupare temporarA a domeniului public

pentru activitate de come4 stradal (prezentare/vAnzare)

Domnule Primar,

domiciliat in

emoi1.....,..,................,..- .. ......,prin prezenta solicit acordulde ocupare temporari a

domeniului public pentru activitate comed stradal (prezentare/v6nzare), ln str. ... .. . ...,'

........., nr......,............, ln suprafall de....,,........-.... -..-, pentru

perioda

Documentele solicitate sunt in conformitate cu opis_ul de pe verso

O imi exprim acordul cu privire la pr€lucrarea datelor mele cu caracter personal de citre PrimSria

municipiului Piatra Neaml**

Data

Prin prezenta, dealar pe propria risPunderc ci am luat cuno*inta de prevededle Regulamenlului

de ocupare tempotari a domeniulli public apatinand Municipiului Piatra Neamt pentru pentru

activitate de comed stradal{prezenta.e/vanzare}, aprobat prin Hottrdre a Consiliului Local nt. f53l202l"

.* Datele personale se vor prelucra in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind

prelucrarea datelor cu caracter personal ti libera circulatie a acestor date, in condilii de siSuranIS ti numai

pentru scopurile specifi cate.

Semnetura

reprezentant/producitor/ a1.................. .. . ... ............. CU1 ..................., Nr' oNRC""


